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HOTARAREA NR. 14 DIN 25.02.2022 
HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind modificarea si completarea H.C.L. Şinca nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea 
Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice si 

juridice care nu au incheiat contract de salubritate cu operatorul desemnat si beneficiaza 
de aceste servicii 

Consiliul local al comunei Şinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de 25.02.2022; 

            Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Şinca nr. 604 din data de 

27.01.2022 precum si raportul de specialitate al biroului financiar contabil nr. 619  din data de 

28.01.2022 privind modificarea si complectarea H.C.L. Şinca nr. 50 din 22.07.2019 privind 

aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice si 

juridice care nu au incheiat contract de salubritate cu operatorul desemnat si beneficiaza de 

aceste servicii; 

           Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Şinca; 

           Tinand cont de prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 

republicata,  prevederile art. 6, alin. 1, lit. k), art. 8, art. 26, alin. 1, lit. c), alin. 3, alin. 4 din 

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare si prevederile art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d) coroborat cu art. 7, lit. n), art. 139, art. 196, 

alin. 1, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind  Codul administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare.; 
HOTARASTE: 

 
            Art. I. (1) Se  modifica si completeaza articolul 2 al H.C.L. Şinca nr. 50 din 22.07.2019,  

privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele 

fizice si juridice care nu au incheiat contract de salubritate cu operatorul desemnat si beneficiaza 

de aceste servicii si va avea urmatorul cuprins: 

           ,, Cuantumul taxei speciale de salubrizare in cazul persoanelor fizice fara contract este de 

25,88 lei/persoana/luna (T.V.A. inclus), iar pentru persoanele juridice fara contract este egala cu 

467,94 lei/ mc (T.V.A. inclus).,, 
             (2) Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotararari se abroga H.C.L. Sinca nr. 12 din 

28.02.2020. 

 
     PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL  
 GHIRCOIAŞ DANIEL-NICOLAE                 GALEA CRINA MARIA 

 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 

   Prezenta s-a difuzat:          
- 1 ex. Institutia Prefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.; 

- 1 ex. Birou financiar contabil; 

- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 

- 1 ex. operator economic concesionar 


